Formulário de Contribuição de Doador Único
Indivíduo preenchendo o formulário:
Nome _____________________________________________________________________________Data _________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________ Fone _________________________________________

1. Detalhes sobre o doador (marcar uma opção)

3. Detalhes sobre a Contribuição

__Associado __Não-associado __Clube

Valor da Contribuição ___________________________________________

__Distrito/Distrito Múltiplo __Empresa/Fundação

O doador gostaria de receber crédito para MJF __Sim __Não

Nome do doador _____________________________________________
____________________________________________________________
Número de Associado do Doador (caso saiba) ____________________

Tipo de Doação

Fazer doações pela web no site www.lcif.org
__Cheque (incluído) em dólares americanos
(pagável à “LCIF”, sacado em banco americano)

Clube do Doador _____________________________________________

__Transferência Bancária (Favor anexar o recibo da transferência)

Número do Clube do Doador _____________ Distrito_______________

__Depósito Local em LCI (anexar comprovante de depósito bancário)

Os doadores que estejam fazendo doações pessoais para um MJF

__Dinheiro (enviar doações juntamente com o Formulário de Contribuição

também recebem crédito como Associados Contribuintes! O programa

de Doador para o endereço fornecido)

de Associado Contribuinte é anual e reconhece três níveis de apoio:
US$20 (Bronze), US$50 (Prata) e US$100 e acima (Ouro).

☐Sim! Além de receber crédito para um título de MJF, gostaria de
receber um Distintivo de Associado Contribuinte pela minha doação.

4. Informações de envio (para reconhecimento)
__Veriﬁque se o endereço de envio é o mesmo do Beneﬁciário do
Reconhecimento, caso não seja, forneça o endereço abaixo:
Enviar para: Nome _____________________________________________

2. Beneficiário do Reconhecimento (marcar uma opção)
__Mesmo do Doador __Associado __Não-associado
__Outro (detalhes abaixo)
__Doação Memorial (detalhes abaixo)
Tipo de reconhecimento solicitado (marcar uma opção)

______________________________________________________________
Endereço _____________________________________________________
Cidade _______________________________________________________
Estado/Província. ______________________________________________

__Não foi solicitado __CMJ/CMJP __Livro de Honra

País__________________________ CEP ___________________________

__Placa de Clube __Placa Corporativa __Doação Memorial

Telefone ______________________________________________________

Nome do Beneﬁciário (Indivíduo) __________________________________
______________________________________________________________
Empresa/Nome da fundação ______________________________________
______________________________________________________________
Endereço ______________________________________________________

Instruções Especiais/Observações
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Cidade ________________________________ Estado ________________

Clube do Beneﬁciário ___________________________________________
No. do clube ___________________________ Distrito ________________
Indivíduo que será homenageado (caso seja memorial):
______________________________________________________________
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País___________________________________ CEP ____________________

